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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Ve volbách do zastupitelstva obce Albrechtičky byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci následovně:
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
588
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
338
57% účast
Zvolení členové zastupitelstva
Pořadí Jméno a příjmení
Pořadí na HL
Počet hlasů
--------------------------------------------------------------------------------------------Volební strana č.1- KDU – ČSL
1
Radek Machala
4
130
2
Milan Myška
1
117
Volební strana č.2 – „Za obec krásnější“
1
Miloslav Čegan
2
Jan Seifert
3
Miroslav Myška
4
Zdeněk Urban
5
Věra Huvarová
6
Irena Marcolová
7
Josef Geryk
Náhradníci
Volební strana č.1 – KDU-ČSL
1
Petr Dostál
2
Jarmila Huvarová
3
Pavla Dostálová
4
Radek Myška
5
Jana Kalocsanyiová
6
Stanislav Myška
7
Stanislav Kotek
Volební strana č.2-„Za obec krásnější“
1
Bedřich Drda
2
František Tripský

1
4
6
2
3
5
7

304
266
262
247
194
221
213

2
3
5
6
7
8
9

104
88
51
59
57
70
36

8
9

207
229

Jak se připravit na topnou sezónu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít
starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském
kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Že nejde o plané varování potvrzuje i statistika
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů
vzniklo v 1. pololetí 2010 už 29 požárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné
čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být
samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína odborníky
kominíky.
Pamatujte, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený
požár, nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1. 3 .2010 o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Co se oproti minulosti nezměnilo, je povinnost nechat si pravidelně
komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav. Povinností majitele
nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu
spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při sezónním
provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné
sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o
výkonu do 50 kW provádí jedenkrát ročně.
U spotřebičů na plynná
paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně. Ačkoli čištění komínů u
spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomoci, lepší je se
spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizí komínu i
v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte změnit druh
paliva. O provedeném čištění vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která
je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a
bez paniky. Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému
sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste
vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je život a zdraví, teprve
potom majetek!!!

Albrechtičky před sto lety
„Škola“, část 2.
Učitelé
Hlavní slovo ve škole měl samozřejmě pan řídící učitel (nadučitel, správce školy).
Škola v Albrechtičkách měla pana řídícího až od roku 1879, kdy se rozšířila na
dvojtřídní a prvním nadučitelem se stal dosavadní učitel Vincenc Janáček. V roce
1886 ho vystřídal Jan Hub a konečně po něm v roce 1891 František Hradil,1 který
setrval ve vedení školy až do roku 1923. Místa podučitelská se během doby dost často
měnila. Od roku 1900 do roku 1914 se zde vystřídali: Vojtěch Próza (1897-1900)2,
Josef Hykel (1900/1), Vilém Vavřík z Petřvaldíku (1901/2), Karel Zábranský (1902),
Adolf Křenek (1904-1911), Josef Pavlík (1911-1914) a Josef Jurečka (1914-1915)3.
Navíc zde od roku 1909 fungovala v zimě „odbočka od II. třídy“ (viz příští kapitola),
kde se postupně vystřídali: Emilie Sedlářová z Bojkovic, Josef Pavlík z Albrechtiček,
Alois Mojžíšek ze Skotnice, František Grossman z Příbora a Růžena Linhartová
z Větřkovic. Ženským pracem nejprve vyučovala Božena
Sedláčková (1899-1904), v roce 1904 ji vystřídala dcera
pana řídícího Bedřiška Hradilová, která toto místo v roce
1910 uvolnila (pravděpodobně poté, co se provdala za
učitele Adolfa Křenka) své sestře Amálii Hradilové (tu si
ještě někteří pamětníci pamatují). Náboženství zde vyučoval
vždy místní farář – Antonín Šnajdar (1893-1902), Filip
Pospíšil (1903-1907) a Josef Pleva (1908-1917).

p.uč. Josef Pavlík v roce 1910

metodách vyučování i chování tehdejší mládeže (tzn. praprapradědečků a
prapraprababiček dnešních dětí) napoví pár dalších úryvků:
● „Jelikož školní dítky ve všední dny po čas mše svaté zůstávají pod pavlačí a zde
neslušně se chovají, žádá důstojný p. farář, by se občas zařídila inspekce nad nimi.
Následkem toho vyzván správce školy, by se věci té ujal.“
● „Pan předseda předvádí stížnosti od mnoha rodičů u něho podaných ve příčině
tělesných trestů, jichž dp. farář ve škole užívá. Po řádném uvážení a dotvrzení
dotyčných stížností usnešeno obrátiti se na důstojný děkanát a žádati o zastání ve věci
té. Ku vyřízení tohoto usnešení ustanoven pan předseda.“
● „Správce školy stěžuje si, že dítky Františka. D. Alois a František školu již ode dne
19. prosince 1900 vůbec nenavštěvují. Předvolaný otec jmenovaných školáků omlouvá
se tím, že chlapce neposlal proto, poněvadž Alois byl tělesně potrestán a tvrdí, že své
chlapce do školy k učiteli Josefu Hyklovi vůbec nepošle. Předvolaný učitel Josef Hykel
sděluje, že trest, jímž Alois D. pro svou rozpustilosť stížen byl, mu nikterak uškoditi
nemohl. K domluvě pana faráře odvolává přítomný František D. své vyjádření, že
dítky své do školy posílati nebude a zavazuje se, že chlapce své pilně do školy posílati
bude.“4
obr. fotografie 1. třídy z roku 1901 (uprostřed zleva: Vincenc Dressler, předseda místní
školní rady, František Hradil, řídící učitel, Josef Hykel, podučitel)

p.uč. Amálie Hradilová

Žáci
Škola v Albrechtičkách byla dvoutřídní a albrechtičské
děti zde chodily celou osmiletou docházku, tzn., že
mladší se učili v první třídě a starší ve druhé třídě. Každá
třída byla ještě navíc rozdělena do dvou oddělení. Počet
žáků se pravidelně rok od roku zvyšoval. Zatímco v roce
1897 bylo školou povinných „jen“ 119 žáků, o deset let
později jich bylo 162 a v roce 1914 dokonce 176. Právě
vysoký počet žáků byl příčinou toho, že se škola začala
ucházet o rozšíření na trojtřídní školu.
Někdo by se mohl podivit, jak se při takovém počtu žáků
mohlo ve škole vůbec ještě učit? Jistěže děti byly tenkrát mnohem slušnější, než jsou
dnes a pan učitel, případně pan farář, pro ně byl velkou autoritou. Nebo ne? Něco o
1

nar. 31.5.1858 v Hustopečích.
Dle matriky zemřel 18.6. 1900 náhlou smrtí na chřipku. Bylo mu 33 let a pocházel od
Rychnova. Viz matrika zemřelých (1865-1920) P II 12, f. 87.
3
Pro zajímavost uvádím citaci z jednání výboru: 29.8. 1914: „Obecní výbor není úplně
spokojen s jednáním učitele Jurečky, jak ve škole tak na veřejnosti.“
2

4

Zajímavé je, že tentýž otec měl opletačky se školní radou již o sedm let dříve: „„Jak
doslechnuto užil prý František D., dne 13. a 14. června t.r. proti místní školní radě a učitelstvu
na veřejném místě výrazů neslušných, urážejících. Za příčinou zachování vážnosti dotyčných
úřadů usnešeno požádati představenstvo obce, by vyslechlo svědky a na základě jich výpovědi
by podána byla místní školní radou a po případě i správou školy žaloba.“ Viz Zápisy školní
rady ze dne 16.6.1893.

● „Bylo pozorováno, že dítky při službách božích chovají se rozpustile. Jednomyslně
usnešeno, by dozor nad dětmi převzali místní učitelé.“
● „Jest všeobecná stížnosť na velmi špatné chování se žáka J.H. v kostele i mimo.
Usneseno, by otec dotyčného žáka byl ku příštímu zasedání zazván, by se mu mohlo o
následcích tohoto jednání sděliti.“
● „Předseda činí návrh, by požádáno bylo místní představenstvo obce o zakročení, by
synek tak zvané cibulářky byl ze zdejší obce vyobcován, aby na dále pro pohoršení
zdejším dětem nebyl.“
● „P. Pavlík stěžuje si na rozpustilost školáků v kostele a žádá by se tomu přítrž
učinila. Správce školy navrhuje, by rodičové rozpustilých školáků byli před místní
školní radu předvoláni a zde jim domluveno. Dp. administrator nabízí se, že sám se o
kázeň v kostele postará. Návrh druhý přijat.“5
Předměty a známkování
A co se vlastně tehdy děti ve škole učily? V první třídě to byly počty, psaní, kreslení,
zpěv, tělocvik a ženské ruční práce. Ve druhé třídě k tomu navíc přibyl přírodopis,
přírodozpyt, zeměpis a dějepis. O tom, co konkrétně se učilo se můžeme dočíst
v třídních knihách, které se z té doby dochovaly.
Žáci na vysvědčení dostávaly známku z:
mravů, které mohly být hodnoceny jako: ú.p. – úplně přiměřené, p. – přiměřené, m.p.
– méně přiměřené nebo n. – nepřiměřené.
prospěchu: v.d. - velmi dobrý, d. - dobrý, ds. - dostatečný, s.d. - sotva dostatečný nebo
n. - nedostatečný
zevnějšku písemných prací: v.p. - velmi pořádný, p. - pořádný, m.p. méně pořádný, n.
- nepořádný
Ze školního života:
Vybral jsem pro vás ještě pár zajímavých citací, které doplňují obrázek školního
života:
○ červenec 1898 „pořádán za velikého účastenství místního obyvatelstva se školními
dítky výlet pod lípy. Dětem dostalo se z milodarů přiměřeného pohoštění a
počastování. Když byla zábava v plném proudu, začalo silně pršeti, následkem čehož,
jak účastníci, tak i dítky domů odebrati se museli. Před školní budovou provoláno
dárcům hlučné „na zdar“ a J.V. císaři pánu třikráte „sláva“, načež zapěna národní
rakouská hymna“
○ V měsíci červenci (1901) podniknut se žáky II. třídy a některými i z I. třídy výlet na
horu Radhošť. Starosta Felix Šnajdar č. 35, rolník Josef Huvar č. 46 a Josef Huvar č.
52 s Rosálií Dybalovou č. 18 poskytli zdarma povozy. Také ze strany hostinského
Jana Lejska byli žáci hojně podporováni.…Během roku přibyl do sbírky vycpaný
ledňáček a křeček“.6
5

Protokoly z jednání místní rady školní v Albrechtičkách ze dne 5.10.1893, 13.1.1894,
5.1.1901, 29.9.1901, 23.11.1902, 15.2.1903, 3.12.1907,
6
Viz školní kronika 1898, 1901.

○ „Správce školy navrhuje, by v záchodě pro dívky zhotoveno bylo ještě jedno sedadlo
se dvěma otvory, by více dívek najednou potřebu vykonati mohlo. Schváleno.“7
○ 3.11.1900 – Okr. rada nařizuje…by místní rada školní rada ve zvláštní schůzi se
usnesla, kolikrát ročně a jakým způsobem se budou místnosti školní čistiti, a pak aby
potřebný počet plivátek8 byl zakoupen… Bylo rozhodnuto držet se dosavadního
způsobu – čistilo se o prázních, o svátcích vánočních, velikonočních a svatodušních.
„Plivátka mají se dáti zhotoviti tři a sice do obou tříd a jedno na chodbu.“
Školní divadelní představení
Čas od času se žáci věnovali hraní divadla. Ve školní kronice jsou zmínky o několika
takových akcích. O Vánocích 1902 – Budečské jesličky, 11.12.1911 – „Krákonoš“,
26.12.1902 po deseti letech opět hra Budečské jesličky, 22. a 23. 2.1914 „Zlatá husa“.
Milan Myška, kronikář
7

Zápisy z jednání školní rady ze dne 15.8.1892.
Plivátko = nádoba určená na plivání slin. V té době rozšířené zařízení i hostinců – původně
snad mělo sloužit k zabránění šíření tuberkulózy – před zavedením plivátek totiž hosté plivali na
zem. Viz Hašková, Lada: Ženy v hostinských činnostech, dipl. práce, Univerzita Pardubice,
Filozofická fakulta, Pardubice 2009, s.25-26.
8

Výsledky 1. kola voleb do Senátu PČR
Kandidáti voleni v 1 kole voleb do Senátu obdrželi hlasy následovně:
Č.kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
1
Zdeněk Krajčíř
10
2
Antonín Hrabánek
4
3
Zdeněk Besta
47
4
Karel Kuboš
20
5
Drahomír Strnadel
17
6
Miroslav Kobsa
34
7
Sylva Kováčiková
36
8
Jaroslav Šula
45
9
Milan Bureš
51
Druhé kolo voleb proběhne 22. a 23. 10 2010 a bude se volit ze dvou
kandidátů – Milan Bureš a Zdeněk Besta.

Inzerce

Pozvání na „ Dýňovou diskotéku“
OS Albert při základní a mateřské škole v Albrechtičkách zve všechny děti
a rodiče na tradiční
„Dýňovou diskotéku“
Vytvořte si originální výtvor a přijďte v sobotu 6. listopadu 2010
ve 14.00 hodin do kulturního domu.
Připraveny jsou hry pro děti, tombola a disco hudba.
Občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci říjen 2010 oslavily své životní jubileum
Paní Anna Friedlová
Paní Anna Surá

Inzerce
Květinářství Libhošť pořádá ve čtvrtek 28. října 2010
v době od 9.00 – 15.00 hodin
v budově obecního úřadu v Albrechtičkách

Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozloučili jsme se

prodejní akci

V měsíci září 2010 jsme se rozloučili s naší spoluobčankou
zaměřenou na prodej dušičkových kytic, věnců,
chryzantém, svíček a jiného zboží.

Paní Ludmilou Bártkovou
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